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Sugemerket 

Unni Lindell 

Stella venter på et kyss fra 

Manne. Hun venter og venter, 

og drømmer og drømmer. Når 

det endelig skjer er det ikke helt 

som hun har forestilt seg.   

Samtidig er det mye annet 

Stella tenker på. Moren som er 

død, faren som er så redd for alt og Marianne, den 

nye kjæresten til faren. Kan Manne hjelpe henne å 

komme videre?   

Dette er en troverdig bok om den første 

kjærligheten. Lindell mottok kritikerprisen for 

denne boken i 1994.   

Appelsinpiken 

Jostein Gaarder 

Faren til Georg har vært død i 

11 år. Georg vet ikke om han 

egentlig husker faren sin. Det er 

ikke så farlig lenger, for nå skal 

de skrive en bok sammen.   

Et brev faren skrev da Georg var 

3,5 år og faren snart skulle 

dø dukker opp. I brevet foreller faren historien om 

den mystiske appelsinpiken. Georg forteller på sin 

side historien om fiolinpiken. Kan boken hjelpe 

Georg å få en idé om hvem faren hans var?   

Boken skaper et mysterium rundt appelsinpiken, 

samtidig som det er en sår fortelling om død og 

savn.   

Autofokus 

Martin Nygaard 

Det er ikke så lett å gå fra barn 

til tenåring og komme i 

puberteten. Det vet Laurits alt 

om.   

Laurits vil bare at noen skal ta 

på ham, det kan til og med 

være den gamle kjerringa han 

leverer avis til. Aller helst vil han at det skal være 

en jente på sin egen alder. Der er han visst ikke så 

populær, men det finnes en løsning.   

Boken danner et ærlig bilde om hvordan det kan 

være å vokse opp. Autofokus forteller forhistorien 

til boka Autopilot.  
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Romeo og Julie 

William Shakespeare 

Romeo og Julies familier hater 

hverandre, og det bør Romeo 

og Julie også gjøre. Det som 

skjer når de møtes er 

imidlertid det motsatte. De 

forelsker seg.   

Romeo og Julie bestemmer 

seg raskt for å gifte seg i hemmelighet. Dessverre 

betyr ikke dette at familiene hater hverandre 

mindre og det utfordrer kjærligheten. Dilemmaet 

de to elskerne stilles ovenfor får fatale 

konsekvenser.   

Romeo og Julie er nok verdens mest kjente 

kjærlighetshistorie og et av Shakespeares mest 

kjente verker.    

Hvem er jeg når du 
blir borte? 

Kathrine Nedrejord 

Det er mye som skjer på en 

gang i Jennys liv. Hun er 

forelska, en klassekamerat dør 

og bestevennen hennes blir 

borte.   

Riktignok blir bestevennen 

hennes Henning borte av egen fri vilje, men likevel, 

plutselig er han ikke der mer. Det er jo på grunn av 

ham hun har turt å være den hun er. Hvem skal hun 

være nå? Nå som hun er den eneste uordentlige på 

hele skolen.   

Den troverdige hovedpersonen Jenny viser oss 

hvordan man må tørre å stå på egne ben og være seg 

selv, også når det er vanskelig.   

Yatzy 

Harald Rosenløw Eeg 

Daggi har en fyrstikkeske 

med én fyrstikk igjen. Han 

tenner den, det er så mørkt på 

rommet. Plutselig står hele 

leiligheten i fyr og flamme.   

Fosterhjemsbarnet Daggi 

flytter fra Oslo til Hedmark. 

Det går forholdsvis bra. Han kaller fosterforeldrene 

mamma og pappa, han går godt overens med 

lillebroren og han møter en jente han liker. 

Dessverre er det noe, eller noen, fra fortiden hans 

som ikke vil la ham gå.   

Dette er en mystisk og spennende ungdomsroman 

med tilbakeblikk til Daggis tidligere liv, der man litt 

etter litt får svar på spørsmålene man har.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  

Nærmere kommer vi ikke, 

Autofokus, Sugemerket og 

Appelsinpiken kan bestilles i mindre 

gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Nærmere kommer vi 
ikke 

Monika Steinholm 

Edor er sammen med Beate. 

Han har aldri kysset en gutt før. 

Helt til han møter Jens.   

Hvis Beate kan kysse en annen 

jente selv om hun har kjæreste, 

er det vel greit at Edor kysser 

en annen gutt? Han hadde bare aldri sett for seg at 

det skulle krible i magen på den måten. Hvordan 

kan noe være så fint og bli så feil på en og samme 

gang?   

Leseren følger to gutter som på hver sin måte 

forsøker å finne ut av sin egen seksuelle identitet.   

Amtmannens døtre 

Camilla Collett 

Det er slutten av 1830-tallet, og 

Sophie Ramm og Georg Cold 

elsker hverandre. Likevel kan 

de ikke gifte seg. Sophie er 

pliktig til å gifte seg for penger, 

ikke for kjærligheten.   

Amtmannens døtre følger de 

fire døtrene til Amtmann Ramm. Alle døtrene er 

tilpasset datidens kvinneideal, og dette blir deres 

store ulykke. Da boken ble gitt ut i 1854-55 

provoserte den massivt, da boken fremmet kvinnens 

mening i ekteskapelige spørsmål mens samfunnet 

verdsatte ektemenn og fedres mening mest.   

Camilla Collett skrev ofte om kvinnens stilling i 

samfunnet, og Amtmannens døtre sies å være 

landets første samfunnskritiske roman.   


